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مضمون زمان از منظر شعراي رمانتیك فرانسوي قرن 
 نوزدهم میالدي

  ...مضمون زمان از منظر شعراي رمانتیك فرانسوي فریده علوي
 هاي خارجي دانشگاه هتران استادیار دانشكدة زبان

 ١٥/١١/٨٤: تاریخ وصول
 ٦/١١/٨٤ :تاریخ تأیید ایي

 چكیده
انگر دلیـل  ارتباط تنگاتنگ عنصر زمان با زندگي بشري بی       

طول عمر انـسان متـأثر از       . توجه به آن در عرصة ادبي است      
ها از بدو تولد تا حلظـة       حیطة زماني است كه براي زندگي آن      

حيت احساسات بشري گریزي از عواقب گذر       . مرگ تعریف شده است   
تفاوتي، افسردگي، ضعف، فراموشي  حاالتي چون بي: زمان ندارند

هـیچ  . شـوند    مـي   گـري انـسان     منو غريه، تنها با گذر زمان دا      
از : ارتباط با گـذر زمـان نیـست         اي از زندگي بشري بي      دوره

كودكي تا جواني این ارتباط به صورت مهزیسيت و از میانـسايل            
هاي عمر، به صـورت مقابلـه و مقاومـت آشـكار              تا غلبة سال  

 مهواره در طلب حتلیل شـرایط زمـاني بـراي            پس انسان . شود  مي
كاري كه در توان مهگان . ز مفهوم وجودیشانندارائة تعریفي ا

از این رو، برخي از شاعران و ادیبـان، بـه عنـوان             . نیست
هاي انسان، نقـش بـه سـزایي را در          آوران شادي و ماللت       پیام

. كنند انتقال نگرش و اشتغاالت فكري مردمان عصر خود ایفا مي
 سدة  توان به شعراي رمانتیك فرانسوي      از مجلة این ادیبان مي    

نوزده میالدي اشاره كرد كه با بیاني شیوا، غنایي و متأثر           
كننده به حتلیل احساسات و عواطف انساني ناشي از گذر زمان           

سازند  هایي از ژرفاي روح آدمي را منایان مي         پرداخته و جلوه  
هـاي آنـان      كه نگارنده به حتلیـل برخـي از مهمرتیـن سـروده           

 .پردازد مي

مانتیـسم، زمـان، هوگـو، المـارتني،        شعر، ر : هاي كلیدي   واژه
 .موسه، خاطره
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 مقدمه
زنـدگي،  . مضمون گذر زمان، مضمون مشرتك مهة آثار ادبـي اسـت          

هاي بشري، افكار و خاطراتش مهگي در ظرف زمـاني            اعمال و فعالیت  
ها، آدمي گـاه در جـستجوي         با سپري شدن حلظه   . گريند  خاصي قرار مي  

اي دور    زوي رسیدن به آینـده    زمان از دست رفته است و گاه در آر        
زمان گاه چهرة شـریك دائمـي انـسان را دارد و            . و دست نیافتين  

آورد و گاه دمشن جواني اوسـت         هبرة جتربه را با خود به ارمغان مي       
گـویي زمـان عنـصر      . و به جز پريي رهتوشة دیگري به مهراه ندارد        

 مهني  .ناپذیر زندگي است و كسي از تأثريات آن در امان نیست            تفكیك
برخـي  : امر موجب شده تا بیشرت ادیبان جهان از زمان سخن گویند          

 گـذراي زمـان افـسوس        ها، با اندوه فـراوان، بـر ماهیـت          از آن 
سرایند، برخـي     خورند و اندوه و تأسف خود را در قالب نظم مي            مي

اي نیـز آن       ویرانگر آن داد سخن رانده و عـده         دیگر از توانایي  
امـا بـه    . دهند  مالت دروني خویش قرار مي    را سرلوحة تفكرات و تأ    

خبـش آثـار ادبـي بـسیاري اسـت كـه از               هر حال، زمان منبع اهلام    
دیرباز تا كنون مورد توجه نویسندگان، شاعران و ادیباني بوده          

توان به شاعران رمانتیك فرانسوي در          و است كه از میان آنان مي      
ارنـده تـالش    در این مقالـه، نگ    . قرن نوزدهم میالدي اشاره داشت    

دارد تا با بررسي امهیت ادبیات و ارتباط آن با مـضمون زمـان،              
هاي سه تن     به ویژه در ادبیات رمانتیك، به حتلیل و بررسي سروده         

ــم ــين   از مه ــك فرانــسوي، یع ــؤثرترین شــاعران رمانتی تــرین و م
 .ویكتورهوگو، آلفونس دوالمارتني و آلفرد دو موسه بپردازد

 حبث و بررسي

 ادبیات در رابطه با زمان امهیت -١
ترین موضوعات ادبي است و ادبیـات نیـز           مضمون زمان از جذاب   

بسرت بسیار مناسيب براي بیان ارتباط پیچیدة میان انسان و زمان           
هـاي زمـاني متفـاوت بـه          البته این امر در ادوار و برهه      . است

اشكال متفاوتي صورت گرفته است، امـا در هـر حـال، حكایـت از               
 در به تصویر كـشیدن قـدرت زمـان و آرزوي آنـان در               توجه آدمي 

 .اش دارد شیوة مقابله با سلطه
توانند ابزارهـاي     شعر، رمان، جستار، و سایر اشكال ادبي مي       

بیاني مناسيب براي به تصویر كشیدن گذر زمان باشند، زیـرا بـا             
توان به حتلیـل، توصـیف و یـادآوري           ها به سادگي مي     هر یك از آن   
حتلیـل احـساساتي كـه وابـسته بـه گـذر            .  پرداخت خاطرات گذشته 

Archive of SID

 www.SID.ir



خبش   انگیزند كه اهلام    زمانند، اغلب اندوه، دلتنگي و رجني را برمي       
 .اند گونه اشعار مرثیه
كه نویسنده یا شاعر به وصف انـسان، جانـداران و             حيت هنگامي 

پــردازد، خواســته یــا ناخواســته، تغــیريات و   یــا جامــدات مــي
در . كشد  ها به تصویر مي     زمان را در آن   هاي حاصل از گذر       دگرگوني

اي   ها، آشنایان گذشته به موجب گذر زمـان چهـره            توصیف  این گونه 
یابند، زیرا تغیريات ناشي از زمان بر صورت آنان نقش            ناآشنا مي 

اي كــه بــه بــازآفریين خــاطرات  بنــابراین، نویــسنده. بنــدد مــي
آور،    مـالل  پردازد، حال را در برابر گذشته بـه چالـشي بیـشرت             مي
در واقع، قیاس میان آنچه كه بود و آنچـه كـه بـاقي              . كشاند  مي

گـذر زمـان    . شـود   انگیز مـي    هاي حزن   مانده، موجب پیدایش اندیشه   
مهواره با كم شدن شدت شور و احساسات مهراه است؛ احساسات پرشور            

ناپـذیر، التیـام      گرایـد و آالم بـه ظـاهر درمـان           به سـردي مـي    
ر رمانتیك نیز ریشه در مهني نگاه به گذشته و          مضامني شع . یابند  مي

به این ترتیب، انسان    . حتلیل احساسات و عواطف ناشي از آن دارد       
كه خود قادر به مقابله با گذر زمان نیست، با خلق اثـر ادبـي               

كه امروزه مـا      این امر   . پردازد  به مبارزه با آثار ختریيب آن مي      
هـاي    گان و شاعران سـده    توانیم آثار به جاي مانده از نویسند        مي

ناپذیر   گذشته را به آساني خبوانیم یا درك كنیم، خود موید نفوذ          
به عبارت دیگـر، ادبیـات      . بودن ادبیات نسبت به گذر زمان است      

 .رود شود و با آن از بني مني هرگز حمصور در زمان مني
اي از  نویــسي، جتــسم شــاعرانه و یــا قــصه حكایــت، حــسب حــال
انـد كـه قادرنـد          له اشكال ادبي گونـاگوني    روزگاران دور، از مج   

هـاي نوشـتاري      در واقـع، ایـن گونـه      . زمان را زنده نگه دارند    
توانند زمان گذشته را ماندگار سازند و به او وجـود خبـشند،               مي

به عبارت دیگر، متـون     . امري كه حافظه از اجنام آن ناتوان است       
ن، تـصاویر،   سازند تا به واسطة واژگا      ادبي خواننده را قادر مي    

تشاهبات و شدت جتسم خـاطرات گذشـته، بـه بـازآفریين واقعـه یـا                
واقعیيت كه در مقابل دیدگان خواننـده       . واقعیيت دیرین دست یابد   

شود و به طرز شگريف، هر بار كه منت خوانده شـود، جتدیـد                زنده مي 
اي نیز از دسرتس گذر زمان        به این ترتیب هر واقعه    . یابد  حیات مي 

در حقیقـت،   . مانـد   فرامـوش سـپاري آن در امـان مـي         و قدرت به    
ادبیات این امكان را فراهم آورده كه گذشته مهواره زنـده نگـه             

ها وقهرماناني كـه شـعر و ادب از آنـان یـاد               چهره: داشته شود 
كنند، وقایع و حوادثي كه جمـسم         هایي كه توصیف مي     كنند، سرزمني     مي
یـات حمملـي اسـت كـه بـه          پس ادب . روند  سازند، هرگز از بني مني      مي
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از ایـن رو، یكـي از       . گریـزد   واسطة آن، انسان از گذر زمان مي      
موضوعاتي كه مهواره ذهن نویسندة متون ادبي یا شـاعران را بـه             
خود مشغول ساخته، موجب به تصویر كشیدن ارتباط میان انـسان و            

 .شود زمان مي

 ترین مضمون ادبیات فرانسه در قرن نوزدهم  زمان، اصلي-٢
با . هاي ادبي فرانسه است     ترین سده   قرن نوزدهم، یكي از غریب    

، بنیـاد رژمي سـلطنيت ایـن        ١٧٨٩وقوع انقالب كبري فرانسه در سال       
كشور از هم فرو پاشیده و به واسطة آن ادبیات كالسیك نیـز بـه               

با ظهـور رمانتیـسم، بـسیاري از        . تدریج به فراموشي سپرده شد    
شـعر،  . سیك به زیـر سـؤال رفـت       اصول و ساختارهاي ادبي عصر كال     

هـاي فـراوان      منایشنامه، رمان و سایر اشكال ادبي شاهد دگرگوني       
كه جایگاه و وظیفة نویسندگان و شاعران         تر از مهه این     مهم. شدند

با سلطة بـورژوازي در دوران      . در جامعه تعریف جدیدي پیدا كرد     
: نـد ، ادیبان و شاعران دو راه را پـیش گرفت         ١٧٨٩پس از انقالب    

اي سخنگوي قشر كاسب و تاجرپیشة حـاكم بـر جامعـه شـدند و                 عده
اندوزي، گوشة عزلـت      اي دیگر با ابراز بیزاري از تسلط ثروت         عده

اما در هر دو صورت، ادبیات قرن نوزدهم فرانـسه از           . برگزیدند
گفت كـه در      نارضایيت عمیق در جهاني منقلب و هتي از معنا سخن مي          

نیـافتين    هـاي گذشـته دسـت        باخته و زمان   آن امید به آینده، رنگ    
 .منود مي

توانـست    از منظر پیشگامان رمانتیسم، تنها یـك  تـصویر مـي           
هاي آغازین قرن نوزدهم باشد و آن چیـزي نبـود جـز               بیانگر سال 

هـاي    هاي بـه جـاي مانـده از جنـگ             ها و خرابه    تصویري از ویرانه  
 كه با دلتنگي    ناپلئون و یا نشأت گرفته از فرو رخينت نظامي كهن         

شد زیرا هیچ امیدي به روشن بودن آینده بـه چـشم              از آن یاد مي   
   در زمـان    از این رو، خنستني مدعیان رمانتسیم به كـاوش        . خورد  مني

 گذشته موجب    تالش براي بازیابي خاطرات زمان    . پرداختند  گذشته مي 
اي بـه مـضمون زمـان داشـته           شد تا اهل ادب و قلم توجـه ویـژه         

ني توجه به تاریخ گذشتگان و كندوكاو در آن، بـه خلـق             مه. باشند
ــد  . زیبــاترین شــاهكارهاي هنــري و ادبــي در ایــن عــصر اجنامی

توان گفت كه مضمون زمان در ادبیات قـرن نـوزدهم،             بنابراین مي 
 .بیشرت جنبة تارخيي دارد و یادآور خاطرات گذشته است

  زمان گذرا و خاطرات ماندگار در شعر ویكتور هوگو-٣
شعراي رمانتیك مهواره در تردید و اهبـام نـسبت بـه سرنوشـت              

بردند و احساسات پرشور و هیجانات دروني خود را           خویش به سر مي   
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توانـست    از نظر آنان تنها مرمهي كـه مـي        . آوردند  مي  به نگارش در  
انگیز را التیام خبـشد، یـادآوري و بـازآفریين            تلخي روزهاي حزن  

ور هوگو كه در عرصة ادبي فرانـسه        رو، ویكت   از این . خاطرات بود 
را مقـدس   » خاطره«شود،    به عنوان پدر جنبش رمانتیسم شناخته مي      

داند كه گذر     خبش اندوه كساني مي     مشارد و آن را التیام      و مبارك مي  
زمان موجب ویران شدن آرزوها، دوري و جدا شدنـشان از یكـدیگر             

, )١٩٢٨, ویكتـور هوگـو    (اه   پرتوها و تاریكي   در كتاب . شده است 
شـود و     هاي جهـان مـي      او با خلق شخصیت املپیو، سخنگوي مهة انسان       

 :راند تفاوتي طبیعت داد سخن مي  گذر زمان و بي دربارة

 !بایست تا مهه را تغیري داد چه كوته زماني مي«
 !برید از یاد اي طبیعت نیك اخرت، چه آسان مي

 برید از بني تان چه آسان مي ها و در تبدل
 »! پیوند ها خورده هامان بر آن  پنهان را كه دلهاي رشته

 )٢٥١ص , ١٩٩٨, ژرژ دكوت و ژوئل دوبوكالر(

اسـت، بـه توصـیف      » اندوه املپیو «این ابیات كه برگرفته از      
جـا سـپري        هایي پرداخته كه شاعر هبرتین دوران خود را در آن           مكان

ه كرده، اما با گذر زمان و عمر، مهه چیز به فراموشي سپرده شـد             
 .است

 شوند و دورتر، امیال شورانگیز مهگي با گذر عمر دورتر مي«
 برد و دیگري خنجر، یكي با خود نقاب مي

 به مانند گروهي از دلقكان آوازخوان هتي مغز در سفر
 .تر اي نازل شوند دسته كه در پشت تپه مي

حمو تو امري اسـت     ! اي  اما تو، اي عشق، تو كه ما را فریفته        «
 !حمال

شـومي    نگاه كه مـي     درخشي آ   ، گاه مشعل و گاه شعله، مي      تویي كه 
 !آشفته حال

 گردي؛ ها چريه مي ها، و مهواره در اشك تو ما را در شادي
تویي سزاوار نفرین در شباب جواني، و الیق ستایش در روزگار           

 .پريي

در این روزها كه فرو افتاده سـر از بـار سـنگیين سـالیان               «
 سال،

 رؤیا و آمال، هدف، بي انگیزه، بي و انسان بي
 پندارد كه چیزي نیست جز مزاري رو به زوال
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 ها و خیال؛  در آن مهة پاكي كه خفته

 شود، آنگاه كه روح ما در رؤیایش به جسم نازل مي«
 شود، كند، تا كه یخ چريه مي آن قدر كه در قلب مشاره مي

 شوند، هاي میدان نربد مشارش مي گونه كه مرده آن
 شود، رود و هر رؤیایي كه خاموش مي رو ميهر اندوهي كه ف

 گردد، به مانند آن كس كه چراغي بر دست مي«
 به دور از حمسوسات، به دور از جهان شاد،

 هایي آرام از سراشیيب تريه و تار، او با گام
 رسد از راه؛ تا عمق اندوهناك گرداب باطن مي

 جا، در این شب كه تلؤلو هیچ نوري نیست، و در آن«
 در عزلت تاریكي كه گویي دیگر گریزي از پایان نیست،روح، 

  -...اي كند در پشت پرده تپش چیزي را حس مي
 »!اي و این تو هسيت، اي خاطرة مبارك، كه در تاریكي خفته

 )١٦٥-١٦٦ص , ١٩٦٩, الگار و میشار(

دهد كه چگونه گذر زمان        ویكتور هوگو نشان مي    ،در اشعار باال  
ــتیاق  ــور و اشـــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــ

در بنـد اول،    . سازد  رنگ مي     ت پرشور دوران جواني را بي     و احساسا 
ــال و  ــاعر امیـــــــــــــــــــــ   شـــــــــــــــــــــ

كند كه گـاه نقـاب        هایي تشبیه مي    احساسات شورانگیز را به دلقك    
  نفــــــــــاق بــــــــــر چهــــــــــره دارنــــــــــد   

اما در مقابل چنني شور و هیجانـاتي،        . و گاه مششري خشونت بر دست     
ــي   ــدي مـــــــــ ــشق ابـــــــــ ــد عـــــــــ   مانـــــــــ

 این رو، شاعر در بنـد       از. كند  در برابر گذر زمان مقاومت مي     و  
اسـتفاده  » مـشعل «،  »شعله«،  »درخشیدن«هایي مانند     دوم از واژه  

را در ذهن خواننـده اجيـاد       » نور«كند و به این ترتیب مفهوم         مي
 .كند مي

انگیـزي بـه توصـیف سـفر روح از            در ادامه شاعر به شكل حزن     
 دهد كه این حركت آهسته      پردازد و نشان مي     وراي دوران كهنسايل مي   

 .شود مي» خاطرات«یابي به  به سوي مرگ منجر به دست
گذاري ابیات در بندهاي سوم تا ششم نیـز منایـانگر             حنوة نقطه 

شـاعر نـشان    .  به سـوي مـرگ اسـت        گذر زمان و حركت آرام انسان     
ها   آورد، انگیزه   دهد كه با گذشت زمان، انسان سر طاعت فرو مي           مي

كنـد و     ر خود را آغاز مي    دهد، روح، سف    و رؤیاهایش را از دست مي     
. شـود   ور مي   به مانند انساني چراغ به دست، در گرداب باطن غوطه         
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: دو مصراع اول بند آخر نیز حكایت از جهان دروني انـسان دارد            
 .جهاني به سیاهي شب و عاري از امید و زندگي
» هـا   خاطره«ها، حیات     اما ناگهان در پشت مهة ظلمات و تاریكي       

به عبـارت   . خاطراتي كه از گزند زمان در امانند      : شود  مشهود مي 
دیگر شاعر كه شعر خود را با مضمون گذر زمان آغاز كرده و بـه               

كـشد، آن را      دنبال آن زوال انسان به سوي مرگ را به تصویر مـي           
حیـاتي كـه    : رسـاند   به پایان مـي   » خاطره«با ماندگاري و حیات     

بنابراین، هـر   . است» مبارك«خبش و     شود، تسلي   آن احساس مي  » تپش«
گـذارد و     چند كه گذر عمر تأثري خود را بر حلظات پرشور زندگي مي           

شود، اما خاطره به مانند اثري نوراني و          ها مي   منجر به فناي آن   
 .ماند  ها باقي مي زنده از آن

 در برابـر گـذر زمـان در شـعر آلفـونس              طبیعت مأمن خـاطره    -٤
 دوالمارتني

اشعار رمانتیك آلفونس دوالمارتني نیز حكایت از مضمون زمـان          
پنـدارمي، سـپري      تر از آنچه كه مي      از منظر او، زمان سریع    . دارد
 تأمالت شـاعرانه  المارتني با چاپ جمموعة اشعارش با عنوان        . شود  مي
. در ایـن جمموعـه    . شـد   ياز شهرت خاصي برخوردار مـ     ) ١٨٢٠-١٨٢٣(

كشد كه به دلیل از دسـت         شاعر روح سرگردان خود را به تصویر مي       
او كـه در    . برد  دادن حمبوب به عامل رؤیا و تأمالت دروني پناه مي         

این جمموعة اشعار، از گذرا و گریزان بـودن زمـان و در نتیجـه               
گوید، در نتیجه خواننده را به        گذرا بودن خوشبخيت دنیوي سخن مي     

خـاطر در طبیعـت و اميـان بـه            نشیين و جستجوي تسلي و آرامش       عزلت
، المـارتني بـا طـرح       »دریاچـه «در شـعر    . كنـد   خداوند دعـوت مـي    

 :نویسد انگیز و پرشور خود دربارة مضمون زمان مي هاي حزن اندیشه

 هاي سازگار، و مشا، اي حلظه! اي زمان، بازدار این پرواز را«
 !باز دارید سري خود را

 هاي گذرا ره برمي از لذت شاديتا هب
 »!از این زیباترین روزهامان

 )٢٤٠ص , ١٩٩٣, هلن صباح(

داند كه چنني رؤیایي هرگـز بـه حقیقـت            اما شاعر به خوبي مي    
  پــــــــــــــــس. پیونــــــــــــــــدد منــــــــــــــــي

 :سراید مي

 طلبم حلظاتي، چه بیهوده اما، مي«
 زند گریزي، رود و مي زمان ز دستم مي
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 ؛ اما فلق،»تر روي، آهسته چو مي«: گومي به شب
 .زداید شب را مي

 وزین زمان گذرا،! یكدگر را پس بدارمي دوست، بدارمي دوست
 !اي بشتابیم تا بگريمي هبره

آدمي را نیـست در جـایي بنـدري، زمـان را نیـست در جـایي                 
 ساحلي؛

 »!او روان است و ما در گذرمي
 )مهان(

ز یابد، روي سخن را با زمـان آغـا           شاعر مفري مني   اما باز هم  
خواهد كه خاطرة روزگار خوشبخيت را در         كند و از طبیعت نیز مي       مي

 :خود حفظ مناید

 هاي تاریك، ابدیت، نیسيت، گذشته، ورطه«
 بلعید؟ كنید با روزهایي كه مي چه مي
 گردانید؟ این حلظات اوج سرمسيت را به ما بازمي: بگویید

 ربایید؟ هایي را كه از ما مي مهان

 !جنگل تريه! غارها!  گنگهاي صخره! اي دریاچه
كه زمان را با مشا كاري نیست یا كه غري از جـواني ارمغـاني               

 نیست،
 !برگريید از این شب، برگريید، اي طبیعت زیبا

 !اش را الاقل خاطره

 باشد كه در آرامشت، باشد كه در امواج خروشانت،
 هاي دلنوازت، اي دریاچة زیبا، و در منظرة پشته

 هاي سركشت سنگ ات، و در ختته و در صنوبرهاي تريه
 !كه واژگونند بر روي آهبایت

 گذرد، لرزاند و مي باشد كه در باد صبا كه مي
 هایت، هایت از طنني كناره در هیاهوي كناره

 ات را اي كه متامي نه در كوكب سیمني چهره
 !از انوار كم سویش سفید كرده

 كند، اي كه ناله مي كند، ني تا بادي كه شكوه مي
 ا مالمي عطر هواي خوشت،ت

بینیم یا هر دمـي كـه فـرو           شنومي، هر آنچه مي     تا هر آنچه مي   
 برمي، مي
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 »!ها یكدگر دوست داشتند آن«: مهه گویند
 )٦٨ص , ١٩٩٨, ژرژ دكوت و ژوئل دوبوكالر(

پردازد، كـه مهگـي       هایي مي   در این اشعار المارتني به طرح پرسش      
 او در بند اول خطاب بـه        .حكایت از اضطراب و نگراني او دارند      

در مهـني   » گردانیـد؟   به ما باز مـي    » «كنید؟  چه مي «: پرسد  زمان مي 
، »ابـدیت «: خوانـد    زمان را بـا سـه نـام مهیـب مـي            بند، شاعر 

را » هـاي تاریـك     ورطه«ها تصویر     و از وراي آن   » گذشته«،  »نیسيت«
هاي مطرح    اما زمان در برابر پرسش    . كند  در ذهن خواننده القا مي    

از این رو، شاعر در پي مفـري        . كند  دهد و سكوت مي     ه پاسخي مني  شد
هـا را     گردد، زیرا حتمل نابودي آن      براي حفظ روزهاي سپري شده مي     

 .ندارد» هاي تاریك ورطه«در 
بنابراین از بند دوم به بعد، شاعر روي خطـابش بـه طبیعـت              

  او كـــــــــــه خنـــــــــــست بـــــــــــا. اســـــــــــت
كـم    را بـرگريد، كـم    اي    خواهد كـه خـاطره      حالت امري از طبیعت مي    

ــته ــایش را خواســـــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــــ
در واقع از منظر شاعر بسیاري      . كند  به صورت بیان آرزو مطرح مي     

از اجــزاي طبیعــت از گــذر زمــان در اماننــد، عناصــري مهچــون  
طبیعـت  «كـه در عبـارت      ) ها، غارها، جنگل تريه     سنگ  دریاچه، ختته (

عبـارتي كـه بـر عطوفـت و اعتمـاد تكیـه             . شوند  خالصه مي » زیبا
ــ ــد يمـــــــــ ــت،. كنـــــــــ ــس طبیعـــــــــ   پـــــــــ

توانـد از     كنـد و مـي      كننده را ایفا مي     از منظر شاعر، نقش محایت    
رو، در بندهاي     از این . در مقابل گذر زمان حفاظت مناید     » خاطره«

هایگوناگون، متنوع و گـاهي       سوم و چهارم، شاعر به توصیف منظره      
بــه ایــن ترتیــب، المــارتني از . پــردازد متــضاد از طبیعــت مــي

ي مهة مشاهدات خود از هر یك از عناصر طبیعت، حلظـات            طریقیادآور
در واقع، وجود عناصر    . كند  خوش در كنار حمبوب بودن را احیاء مي       
 .گردد ناپذیر مي طبیعت از خوشبخيت از دست رفته تفكیك

اما در آخرین بند كه كمي متفاوت از بقیة بنـدها بـه نظـر               
 او از طبیعـت     :كنـد   رسد، شاعر آخرین آرزوي خود را بیان مـي          مي
، »نـي «،  »بـاد «تـرین عناصـرش مهچـون         خواهد كه به واسطة سبك      مي
هـا    آن«: شاهدي ابدي بـر عـشقي خـالص و واقعـي باشـد            » عطرها«

 .»یكدیگر را دوست داشتند
از حـركيت پیوسـته و      ) دریاچـه (در این شعر، زمان چونان آب       

 در واقع آب به عنوان یكـي از       . ناپذیر برخوردار شده است     برگشت
عناصر طبیعت، آیینة متام مناي زمان شده و به شكل چارچوبي براي            

 .تأمالت شاعر مورد استفاده قرار گرفته است

Archive of SID

 www.SID.ir



 خاطره، ضامن خوشبخيت در برابر اقتدار زمان در شـعر آلفـرد             -٥
 دو موسه

, هـامون (» فرزند قرن «اشعار آلفرد دو موسه نیز، كه او را         
. هبره منانده است    ر زمان بي  نامیدند، از مضمون گذ     مي) ٩٢٨ ص   ٢٠٠٠

شـاعر سـر    «هایش خـود را       او كه در سنني جواني، در یكي از رمان        
ــده ــتني(» افكن ــواره از  ) ٢٩١ص , ١٩٩٨, اترش ــود، مه ــده ب نامی

از . احساسات شورانگیز و امیال سركوب شـدة خـود در رنـج بـود             
رو، ناگزیر مدت زماني را به درمان جـسماني خـود پرداخـت،               این

بـه ناچـار تـالش كـرد بـا اسـتفاده از             . ي حاصل نـشد   اما هببود 
رهنمودهاي المارتني، و بـا تقویـت اميـان بـه درمـان روح خـویش                

رسید كه این راهكار نیـز در هببـود او            اما به نظر مي   . بپردازد
از » خـاطره « موسه بـا سـرودن شـعر         ١٨٤٠در سال   . تأثريي نداشت 

هاي      مرمهي بر رنج   گفت و به این طریق      قدرت تسلي خبشي زمان سخن مي     
هـاي پرشـور خـود را         ، او اندیشه  »خاطره«در شعر   . اش یافت   روحي

دربارة زمان و رسیدن به خوشبخيت به واسطة بازآفریين خاطرات به           
 :كشد تصویر مي

 !بال هاي سبك سنه! اي اقتدار زمان
 هاميان را؛ ها، و حسرت ها، شكوه برید اشك مي

 ي پژمردة ما راها اما به رحم آیید آنگاه، و گل
 .كنید به زیر پاي لگد مال هرگز مني

 !گوید، اي نكوي خبشندة التیام مهة قلبم تو را سپاس مي
 كردم كه بسي رنج برم هرگز گمان مني

 از چنني جرحي، كه در آن آثار التیام
 .گوارا باشدم این چنني دالرام

 هاي بیهوده، فكرهاي باطله، دور باشد از من حرف
 هاي عامیانه به سان پوشش معموله، رنجكه بگومي از 

 هاي فرسوده، فكنند بر عشق كه مي
 مهاناني كه یكدیگر را هرگز دوست نداشته،

 خبيت اي دانته، چرا گویي كه فراتر نیست هیچ تريه
 كز یاد شريین روزهاي سخيت؟

 چه رجني با تو گفته این چنني گفتار تلخي،
 این چنني وهين بر وصف تريه خبيت؟

 تر از هست روشنایي است، رنگ ا بودنش بيپس آی
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 و از خاطر بردنش در وقت شام امري ضروري است؟
 به راسيت این تویي، اي روح بزرگ تا ابد غمگني،

 هایي این چنني؟ اي حرف این تویي كه گفته

 نه، قسم به این شعلة پاك كه جاللش مرا ُكند غرق در انوار،
 .فنیست از بر تو این چنني ناسزاي پرگزا

 كه گویند خاطرة خوش در این جهان
 .خبيت تر از نیك مناید حقیقي

 )٥٧-٦٠ص , ١٩٩٠, موسه(

مضمون زمان و اقتدار آن از مهان اولني مـصراع در شـعر بـاال               
ها و آالم فرسوده و بـه         از نگاه موسه، زمان مهة رنج     . مشهود است 

  در مقابـــل. بـــرد جـــاي مانـــده از گذشـــته را از بـــني مـــي
رتني كه معتقد بود، تنها طبیعت است كه از آثار گذر           دیدگاه الما 

ها هرگز    ماند، موسه بر این باور است كه خاطره         زمان در امان مي   
هـا، كـه در شـعر بـه           خاطره. گريند  مورد گزند گذر زمان قرار مني     

اند، از رمحت زمان برخـوردار شـده و           تشبیه شده » هاي پژمرده   گل«
ولني بند، قدرداني خود را نـسبت       شاعر در ا  . شوند  هرگز نابود مني  

 .داند كند و قدرت او را بسیار سودمند مي  به زمان بیان مي
دهد كه زمان و خاطره       از این رو، در بند دوم، موسه نشان مي        

هـا را التیـام       تـرین رنـج     از چنان قدرتي برخوردارند كه عمیـق      
 آثار به جاي مانده   «و  » جراحت«پس، از واژگاني مانند     . خبشند  مي

گوید كه بیانگر گـذر از مرحلـة رنـج و درد بـه                سخن مي » از آن 
 .پذیري است مرحلة تسكني و درمان

در بند سوم، شاعر به طور تلوحيي فقط خـاطره را بـه عنـوان               
او از  . دانـد   هاي مربـوط بـه دوران گذشـته مـي           حجيت بر صحت عشق   

د، پوشانن  كه احساسات غريواقعي را مي    » هاي بیهوده   حرف«كارگريي    به
بنابراین در این بنـد،     . كند  ها را نشناسد، پرهیز مي      تا كسي آن  

 .شود بیش از پیش منایان مي» خاطره«نقش و امهیت 
در بندهاي چهارم و پنجم، موسه با خماطب قرار دادن دانتـه،            

 او در    شاعر سرشناس ایتالیایي قرن سـیزدهم، بـه طـرح دیـدگاه           
را نـوعي   » خاطرة خوش  «پردازد، مهان دیدگاهي كه     مي» جهنم«كتاب  

هاي متعددي كه به این ترتیب توسط موسه          سؤال.  است  بدخبيت دانسته 
گردد مهگي حكایت از عدم اعتقاد او         دربارة چنني دیدگاهي مطرح مي    

، »نـه «از این رو، در بند ششم با بكارگريي كلمة          . به آن دارند  
هوم با صراحت به نفي نظریة عاري از عواطف دانته پرداخته و مف           

، كه  »خاطرة خوش «: مناید  ارائه مي » خاطره«جدید و كامال  شخصي از      
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شـود، از خوشـبخيت       موجب ماندگاري گذشته و شاهدي بر احساسات مي       
 .مناید تر مي مردد و گذرا حقیقي

 گريي نتیجه
ترین شعراي رمانتیك قرن نـوزدهم        بررسي اشعار سه تن از مهم     

تـرین     بـه عنـوان اصـلي      دهد كه مضمون زمـان      در فرانسه نشان مي   
مضمون ادبیات رمانتیك، به اشكال گوناگوني مـورد توجـه قـرار            

 :گرفته است
شود و بـا طـرح        گاهي شاعر از قدرت زمان دچار اضطراب مي        -

ماننـد شـعر    (دارد    هایي، نگراني خـود را ابـراز مـي          پرسش
 ).المارتني

 گاهي شاعر با بدگماني نسبت به زمان از صدمات آن مهچـون             -
  رنــــــــــــــــــــــــگ كــــــــــــــــــــــــم

شدن احساسات پرشور و از بني رفنت امیـدها و آرزوهـا سـخن              
 ).مانند شعر هوگو(راند  مي
هـا در مقابـل       اغلب شاعران با اعرتاف به ناتواني انـسان        -

 ).مانند هر سه شاعر(طلبند  زمان، از او یاري مي
اسـت كـه تـوان      » خاطره«اما از منظر شعراي رمانتیك، تنها       

زیـرا خـاطره گذشـته را بـاز         .  دارد مقابله با قدرت زمـان را     
خبشد و به ایـن ترتیـب گـذر           آفریند و آن را زندگي دوباره مي        مي

اي حاضـر و جاودانـه اعطـا          زمان را نفي كرده و به گذشته چهره       
مهچنني خاطره با از بني بردن درد و رنج ناشـي از جـدایي              . كند  مي

آسـاي    عجزهلذا از قدرت م   . كند  هاي خوش را تداعي مي      یا مرگ، حلظه  
هاي عمیق را ناچیز جلـوه        زخم. گردد  خبشي نیز برخوردار مي     التیام

. سـازد   داده و از حقایق تلخ روزگار، حلظات جاودانه و شريین مـي           
از اینرو، شعراي رمانتیك با نگارشي شاعرانه و خلق شاهكارهاي          

هـاي    هاي شخصي، مكـان     ادبي و ارزمشند به عواطف و احساسات، جتربه       
هـا را از      ها موجودیيت ابدي خبـشیده و آن        داران و انسان  خاص، جان 

 .اند هاي حاصل از گذر زمان در امان نگه داشته آسیب
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